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JUI'TALAN TULET

Harra, siunaa tulet jotke syttyvät,
siunaa sydänret jotka eina muistavet:
thminen katoae mutte velo jää.

fnsi tul"en syt,ytån nii11e
jotka tinåa!n syntyv5t,
huomenna varttuvat, vanhene,vat,.
Jchdata i-ierrani heitäi
Toisen tulen sytytän niill"e
jotka tänään löytävät toisense.
Jos rakkaus huoinenna vaikeroi,
suojele rierrani heitäi
KoLmas tul,i syttyköön nirlle
jotka tän-Jän i tkevät
liian varhain menneiLa rakkai"taan.
Vasta huomenna puhkeaa g!ru.
Herra, h.-.roIehoi sielusLa gilloini
Uiime tulen sytytän niille
;^41,- l:^l:'^ ..-1..-.,-+ +:i^1.--,-
JUL^d Udrrcdrr vdlvuv6L ufrrLEil[[c,

siunaavat huomisen työn,
-l{.,:n 

i-aamun, palv:n Ja yt.]n
sanoin ja hiljai"sin rukouksln.
Siunaathan iierrani freitä'.

Domine, miserere nooisi
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i.arnarj-kuoro f,AFtEtlA on 40-jäseninen tamperelais-
kucro, jota johtaa musiikkil"uokan opettaja lJ11i
Uehkavaara. CÄht-NA on perustettu vasta vuonnä
1979, mutta on nuoresta iästäan huolimatta kon-
serloj"nut kotimaassa jo parlkymmentä kertaa. Ual-
tacsa konsertelsta on pidetty Tampereella, mutta
on CAI",il'JÅ pi"stäytynyt myds pcrissa ja hauhajoel-
1a. 0npa kuoro käväi.ssyt myös Fluotsissa ja tehnyt
laajahkon matkan tianskaankin.
5uunniileen puolet konserteista on o11ut ki"rkko-
korrsertteja. CAfiENA laulaa teokset yleensä alku-
kieleLlä. iriiinpä tässäkin konsertissa kuullaan
suomEn lisäksi vanhaa italiaa, Iatinaa, saksaa ja
englantia. nuulija paäsee kuitent<in ohjelmalehti-
sen avulla teoksen sanomastå vaivattomasti se1vi1-

CA{',ElrA matkustaa tulevana kesänä Bela Bartbk-kuo-
rokilpailuun tjnkarin Lebreceniin.
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fiflPlEf'JA
ALTA TRlNlTA BEATA

Pyhä kolmiyhteysr 1äti eutuas. Anna meil"le sina armosi.
Ihena kolmiyhteys. DlIos kaikkialla kiitetty.
5inä olet malstuve manne ja kaikki mitä voi kaivata.

CANTATI DOfTINO

Veisatkaa Herralle uusi virsir Ylistysvitsi häneIle
hurskasten seurakunnassa. Iloitkoon lsree1 tekiJästänsä,
!iionin fapset riemuj.tkoot kuninkaestaan.

STABAT |liATIR

Tuskeisena ;jiti seisoo ristin vi-eressä kyyneLehtien
kun si11ä riippuu hänen poikansar joka miekan julmasti
tävistänr;:i nä on antanut henkensä.
liun ruumis kuolee pä!see sielu paratiisin kunniaan. Åmen.

riLLl, ritj;'L':J:,uRIt' TA (17.-?0. )

Tierl':;n että ll apahtajani e1ää ja lopulta Hän kohoaa maan
tomusta ja n;;en itsessäni Jurnalan.
Tulen näkemjin Hänet, silmini tuleval näkemään Hänet,
mutta ei kukaan vieras. ia näen itsessäni Jumalan.

Uskoessanme että Jeesus on kuollut ja noussut ylö3t
Jumala jnhdaltaa tykönsä häneen uskoneel.
ii tt<l; crlko sr:r'ulIisi.a kuten ne, ioilla ei ole toivoa.
Niinkuin me kaikki syntisinä kuolemmet
me tulemme hEri'i ämään i"ristukseen uskoen.
ir Ikää olko surullisla kuten ne, icilla ei ole toivoa.
0i katso kuinka vanhurskas kuolee
eikä kukaan ota si.tä raskaasti
ja vanhurskaat pääsevät pois, eikä kukaan ajattele sitä.
i/.aikki maailman pahuus on vanhurskaalle vieraste
ja hänen muistonsa säilyy rauhassa
ja rauhassa hän makaa maan PDVessa
ja Siionissa crn h:jnen asuntonsa.
i'linen muisLonsa pYsYY rauha ssa.

Haluan mennä rauhassa 1evollet
meistä ei kukaan elä itselleen
eikä kukaan kuole itse].leen.
L1:mrne ja kuolemme ol. laksemme ilerran omia.
I'ieistii ei kukaan e1ä itselleen eikä kuole itselleen.

RIJ[1CT IN THt LtI IiD ALTIAY

Iloitkaa aina Herrassal Vieläkin minä sanon: iloitkaal
ijlkää mistään murehtiko, vaan kai.kessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalal"le tiettä-
väksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempit
on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristukscssa Jeesuksessa. (PaavaIin kirje filippiläieit.le)
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